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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Belajar  

Menurut Witherington dalam Hanafiah dan Suhana (2009:7) belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai 

pola-pola respons baru yang berbentuk ketrampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan dan kecakapan. Menurut Wina Sanjaya (2006:113) belajar 

adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan 

di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. 

Nana Sudjana (1998:5) menyatakan definisi belajar adalah proses yang 

disadari dengan perubahan pada diri seseorang sebagai hasil proses dalam 

bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain pada individu yang belajar. 

Perubahan tingkah laku disebabkan karena adanya interaksi. 

Udin S. Winataputra (1997:2.3) mengemukakan bahwa terdapat tiga 

atribut pokok dalam belajar yaitu proses, perubahan perilaku dan 

pengalaman.  

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan para ahli di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa pengertian belajar secara umum adalah 

adanya perubahan perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, sikap, ketrampilan dan kecakapan melalui karena adanya 

interaksi dalam kegiatan atau prosedur  latihan.  
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Teori-teori belajar menurut para ahli antar lain : 

1. Teori belajar Kognitif 

Ahli-ahli yang menganut aliran kognitif berpendapat bahwa belajar 

adalah peristiwa internal, artinya belajar baru dapat terjadi bila ada 

kemampuan dalam diri orang yang belajar. Sehingga pada intinya, belajar 

merupakan pemfungsian unsur-unsur kognisi terutama fikiran, untuk dapat 

mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata 

lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal 

dalam berfikir, yakni proses pengolahan (procesing) informasi. 

2. Teori belajar Behavioristik 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, yang berwujud 

perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku yang tidak tampak 

(inert behavior). Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran 

behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar  (perubahan tingkah 

laku) itu disebabkan oleh kemampuan internal manusia (insigh), untuk itu 

agar aktivitas belajar siswa di kelas dapat mencapai hasil belajar  yang 

optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah 

direspon oleh siswa. 

Jika belajar merupakan proses perubahan tingkah laku karena 

adanya interaksi dengan lingkungan, maka menurut Novian Triwidia 

(2010:28) mengajar pada prinsipnya adalah mengkomunikasikan dan 

mengirimkan informasi dari pengajar kepada pelajar. 
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1.2 Hasil belajar  

Hasil belajar  adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar  mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar  

dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan - kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun 

individu. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan.  

Menurut Slameto (2003:54-72), faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah : 

1) Faktor Internal 

a. Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

b. Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan) 

c. Kelelahan 

2) Faktor Eksternal 

a. Keluarga, meliputi : 

1. Cara orang tua mendidik 

2. Relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan 

b. Sekolah, meliputi : 

a) Metode mengajar 

b) Kurikulum 

c) Relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah 

d) Alat pelajaran 

e) Waktu sekolah 
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f) Standar pelajaran di atas ukuran 

g) Keadaan gedung 

h) Media pembelajaran  

c. Masyarakat  

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

b) Mass media 

c) Teman bergaul 

d) Bentuk kehidupan masyarakat 

1.3 Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau sering disebut Sains, dalam 

Bahasa Inggris “Science”mempunyai berbagai macam pengertian. Sains 

sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan 

untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang 

gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, 

menganalisis dan akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa 

karakteristik yang mendasar dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam 

dapat berbentuk kuantitas. 

1.4 IPA di Sekolah Dasar 

Setiap guru harus paham akan alasan mengapa sains perlu diajarkan di 

sekolah dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata pelajaran 

itu dimasuk ke dalam kurikulum suatu sekolah. Usman Samatowa (2006) 

mengemukakan empat alasan sains dimasukan dikurikulum Sekolah Dasar 

yaitu: 

a. Bahwa sains berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan materi suatu bangsa banyak sekali tergantung 

pada kemampuan bangsa itu dalam bidangsains, sebab sains merupakan 

dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
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pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak 

menjadi insinyur elektronika yang baik, atau dokter yang baik, tanpa dasar 

yang cukup luas mengenai berbagai gejala alam. 

b. Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya sains 

diajarkan dengan mengikuti metode "menemukan sendiri". Dengan ini anak 

dihadapkan pada suatu masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu 

masalah demikian". Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta 

untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

c. Bila sains diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak. maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hafalan belaka. 

d. Mata pelajaran ini mempunyai: nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai 

potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh 

peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

1.5 Media Pembelajaran  

1.5.1 Pengertian Media Pembelajaran  

http://id.wikipedia.org/wiki/SD
http://id.wikipedia.org/wiki/MI
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan 

alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara 

cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme. Media 

pembelajaran merupakan alat bantu pendengaran dan penglihatan 

(audio Visual Aid) bagi peserta didik dalam rangka memperoleh 

pengalaman belajar secara signufikan. 

1.5.2 Macam-Macam Media Pembelajaran 

Rowntre dalam Hanafiah dan Suhana (2009:61) 

mengelompokkan media pembelajaran sebagai berikut : 

1. Media Interaksi Insani 

a. Komunikasi langsung antara dua orang guru dan peserta 

didik atau lebih. 

b. Kehadiran ini dapat terjadinya saling mempengaruhi secara 

signifikan. 

c. Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan nonverbal. 

d. Komunikasi verbal berpengaruh besar terhadap 

perkembangan kognitif peserta didik. 

e. Untuk pengembangan afektif dilakukan melalui komunikasi 

nonverbal, seperti penampilan fisik, roman muka, gerak-

gerik atau sikap. 

2. Media Realita 

a. Realita merupakan perangsang nyata, seperti orang, binatang, 

benda atau peristiwa yang diamati peserta didik. 

b. Dalam realita orang  hanya menjadi objek pengamatan atau 

sandi. 

3. Pictorial 

a. Media ini disajikan dalam berbagai bentuk variasi gambar 

dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau bergerak. 

b. Dibuat di atas kertas, film, kaset, disket dan media lainnya. 

c. Penyajiannya dari mulai yang sederhana, seperti sketsa dan 

bagan sampai kepada yang cukup sempurna, seperti film 

bergerak, berwarna, bersuara atau bentuk animasi yang 

disajikan dalam video atau computer. 

d. Media ini memiliki banyak memiliki keuntungan karena 

hamper semua bentuk, ukuran, kecepatan, benda dan 

makhluk serta dapat disajikan dalam media ini. 

4. Simbol Tertulis 

a. Media penyajian informasi yang paling umum. 
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b. Macam bentuknya, seperti buku teks, buku paket, paket 

program belajar, modul dan majalah. 

c. Penulisan simbol-simbol tertulis dilengkapi dengan factorial, 

seperti gambar, grafik, bagan dan bentuk lainnya. 

 

Sedangkan fungsi dari media pembelajaran menurut Udin S. 

Winataputra (1997:5.8) antara lain: 

a. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi 

tambahan tetapi memilikifungsi tersendiri sebagai sarana bantu 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari 

keseluruhan proses pembelajaran. 

c. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai hiburan, dengan 

demikian tidak diperkenankan menggunakannya hanya sekedar 

untuk permainan. 

d. Penggunaan media pembelajaran harus relevan dengan tujuan 

dan isi pembelajaran. 

e. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. 

Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran 

siswa dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan 

lebih cepat. 

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

proses belajar. 

g. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret 

untuk berfikir 

Selain memiliki fungsi penting, media pembelajaran juga 

memiliki nilai-nilai penting dalam proses pembelajaran diantaranya: 

a. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya arus 

listrik dan peredaran darah. 

b. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar seperti binatang buas, pinguin 

dan sebagainya. 

c. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya kapal 

laut, pesawat terbang. 

d. Menampilkan objek yang terlalu  kecil yang tidak dapat 

dilihat dengan mata telanjang, seperti bakteri, amuba. 

e. Memperlihatkan gerakna yang terlalu cepat, misalnya 

lintasan peluru, ledakan dengan slow motion. 

f. Memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan 

lingkungannya. 

g. Memungkinkan keseragaman pengamatan atau persepsi 

belajar siswa. 

h. Membangkitkan motivasi belajar. 

i. Memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota 

kelompok belajar. 

j. Menyajikan pesan atau informasi secara serempak 

mengatasi waktu dan ruang. 

k. Mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa.  
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Memperhatikan pentingya media pembelajaran seperti 

diungkapkan diatas, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi apabila 

kita menginginkan proses belajar yang berhasil selain menggunakan 

medai pembelajaran pada setiap proses belajar mengajar tersebut. 

Adanya berbagai jenis media pembelajaran mempermudah kita 

untuk mencari media yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. 

1.5.3 Media Puzzle  

Puzzle adalah permainan menyelesaikan masalah dengan 

mengandung tantangan. Seringkali puzzle merupakan suatu bentuk 

hiburan, tetapi juga dapat menyelesaikan masalah logika. 

Penyeleasian masalah puzzle membutuhkan pengenalan pola dan 

penyusunan pola tertentu.  Beberapa manfaat bermain puzzle bagi 

anak-anak antara lain: 

1. Meningkatkan keterampilan kognitif   

Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan 

kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle 

adalah permainan yang menarik bagi anak karena pada 

dasarnya anak-anak  menyukai bentuk gambar dan warna yang 

menarik. Dengan bermain puzzle anak akan mencoba 

memecahkan masalah yaitu menyusun gambar. 

2. Meningkatkan keterampilan motorik halus 
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Dengan bermain puzzle tanpa disadari anak akan belajar 

secara aktif menggunakan tangannya. Supaya puzzle dapat 

tersusun membentuk gambar maka bagian-bagian puzzle harus 

disusun secara hati-hati.  

3. Meningkatkan keterampilan sosial                                       

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara 

perorangan. Namun puzzle dapat pula dimainkan secara 

kelompok. Permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara 

kelompok akan meningkatkan interaksi sosial anak. Dalam 

kelompok anak akan saling menghargai, saling membantu dan 

berdiskusi satu sama lain.  

Kelebihan media puzzle diantaranya : (a) konsentrasi maupun 

perhatian siswa tertuju pada materi yang dipelajari sehingga siswa 

menjadi lebih kreatif, berani mengungkapkan kata yang 

dipikirkannya sehingga semangat siswa bertambah dan kelas 

menjadi efektif dengan menggabungkan interaksi-interaksi yang 

terjadi di dalam kelas, (b) merangsang minat belajar siswa, (c) 

siswa dapat dengan mudah mempelajari materi pelajaran yang 

sulit. Beberapa kekurangannya : (a) siswa dituntut untuk 

berkonsentrasi secara matang, (b) banyak memakan waktu dalam 

menyusun puzzle (c) persiapan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan guru harus matang. 

Langkah-langkah penggunaan media puzzle dalam 

kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut: 



10 

 

1. Menyiapkan puzzle.  

 Puzzle dapat dibuat secara sederhana dengan memilih 

gambar yang sesuai dengan materi kemudian 

memotongnya menjadi beberapa bagian. 

2. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

3. Siswa bekerja sama untuk menyusun puzzle sesuai dengan 

contoh gambar yang dibagikan dan menempelkannya pada 

kertas yang telah disediakan. 

4. Menunjukkan puzzle  yang telah disusun di depan kelas. 

 

1.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Penggunan media pembelajaran yang tidak bervariatif dalam 

pembelajaran IPA membuat siswa merasa bosan dan  enggan dalam belajar 

IPA sehingga hasil belajar  IPA cenderung rendah. Penggunaan media 

puzzle dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan hasil belajar  IPA di 

kelas IV. Tahap perkembangan anak usia SD yang masih dalam tahap 

operasional konkret, menuntut guru untuk aktif dalam mengkombinasikan 

media pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih tertantang dan dapat 

terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hasil belajar 

IPA rendah 

 

Menggunakan 

Media puzzle  

 

Hasil belajar 

IPA meningkat  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.7 Hipotesis 

Dengan menggunakan media puzzle diharapkan hasil belajar IPA di 

kelas IV A SDN 1 Gedong Air akan meningkat. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di SD Negeri 1 

Gedong Air kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. 

Alasan menggunakan lokasi atau tempat ini yaitu dengan 

pertimbangan bahwa penulis bekerja pada sekolah tersebut, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan 

subyek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis.  

3.1.2 Waktu  Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Juli 

sampai bulan September 2011 

3.1.3 Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV A berjumlah 

31 siswa, laki-laki 13 dan perempuan 18 siswa dengan latar belakang 

sosial-ekonomi yang bervariasi. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

faktor-faktor yang diteliti adalah hasil belajar  siswa tanggapan siswa 

terhadap penggunaan media puzzle dalam kegiatan belajar mengajar. 
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3.2 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan peneltian tindakan kelas (classroom Action 

research) yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian yang 

mencakup kegiatan perencanaan (Planning), tindakan (Action), observasi 

(observation), refleksi (observation) atau evaluasi. Keempat kegiatan ini 

berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. 

 Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin 

dicapai, seperti yang di desain untuk  meningkatkan hasil belajar  siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar IPA dengan menggunakan media puzzle  

maka dilaksanakan observasi terhadap pengajaran yang dilaksanakan oleh 

guru. 

Adapun Alur dalam penelitian tersebut secara skematis dapat disajikan 

sebagai berikut : 

  

Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK  
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3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua tahap yaitu persiapan dan 

pelaksanaan penelitian yaitu : 

3.3.1 Persiapan Penelitian 

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah 

melalui wawancara dengan siswa dan rekan sejawat menentukan 

bentuk pemecahan masalah berupa penerapan penggunaan media 

puzzle dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Peneliti dan rekan sejawat berkolaborasi merencanakan atau 

membuat satuan pelajaran (satpel) dan rencana pembelajaran 

untuk satu pertemuan materi yang akan diajarkan. 

c. Menyiapkan puzzle dan media belajar lain sebagai media  

penunjang  untuk proses pembelajaran  antara lain : Lembar kerja 

siswa (soal-soal dari guru) dan lingkungan belajar, seperti : meja, 

buku tulis, papan nama kelompok, papan nomor siswa, kertas, 

dan spidol. 

d. Menyusun angket dan lembar observasi untuk siswa. Angket 

yang diberikan kepada siswa berupa angket refleksi terhadap 

kegiatan belajar mengajar, sedangkan lembar observai ditujukan 
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untuk mengamati aktivitas belajar siswa yang berupa aktivitas 

mental. 

e. Mempersiapkan  evaluasi  

Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan 

kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka 

hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria 

sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut 

dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula 

ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat 

berupa proses/kemampuan minimal yang dipersyaratkan, atau 

batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk 

kerja kelompok dan berbagai patokan yang lain.  

Sebelum mengadakan evaluasi, kita harus menyiapakn alat 

tes berupa soal. Tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.  

f. Menyusun kisi-kisi instrumen tes. 

g. Menyusun soal tes 

h. Menguji coba instrumen tes 

Untuk mendapatkan validitas, reliabilitas, daya pembeda 

dan tingkat kesukaran yang baik maka instrument tes 

diujicobakan di kelas IV A. 
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i. Menganalisis hasil uji coba instrumen tes 

 

 

1) Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, 

(Arikunto.S, 2002:144). Menurut S. Margono (2010:186) 

dalam mengukur validitas, perhatian ditujukan pada isi 

dan kegunaan instrumen.Untuk menentukan validitas 

butir soal digunakan rumus sebagai berikut : 

                                         𝑟
𝑥𝑦= 

𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋2)}−{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}

 

Keterangan : 

 𝑟𝑥𝑦  = Koefisien variable X dan Y 

N   =  Jumlah responden 

∑ 𝑋𝑌 = Jumlah perkalian X dan Y rerata skor total 

∑ 𝑋  = Jumlah skor benar 

∑ 𝑌  = Jumlah skor total 

∑ 𝑋2 = Jumlah skor benar dikuadratkan 

∑ 𝑌2 = Jumlah skor total dikudratkan 

Soal dikatakan valid jika harga r hitung > r table, 

maka butir soal valid. Dari hasil uji coba yang terdiri dari 

25 soal terdapat 5 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 

4, 7, 12, , 16, 21, sehingga secara keseluruhan dari 25 

soal yang diuji cobakan 20 soal yang valid yaitu nomor 



16 

 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25. 

 

2) Reliabilitas 

Reabilitas suatu tes adalah tingkat keajegan suatu 

tes, yakni sejauh mana tes dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang ajeg atau konsisten, 

(Arikunto.S,1996:164). Untuk menentukan reliabilitas 

tes digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟11= (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

𝑀(𝑘 − 𝑀)

𝑘𝑉𝑡
) 

Keterangan : 

 𝑟11 = Reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir soal 

M  = Skor rata - rata 

Vt  = Varians total 

Soal dikatakan Reliabel jika r11 > r table, dengan taraf 

signifikasi 5%. 

3) Taraf kesukaran soal 

Soal yang baik adalah yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu sukar. Indeks kesukaran dapat dicari 

dengan rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan : 
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P  = indeks kesukaran 

B  =  banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS =  Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Kriteria : 

0 - 0.30  = Soal sukar 

0.31 - 0.70  = Soal sedang 

0.71 - 1.0 = Soal mudah 

Dari hasil uji coba terdapat kategori soal yang 

tergolong mudah yaitu soal nomor 1, 3, 5, 6, 8, 12, 20. 

Soal yang tergolong dalam kategori sedang yaitu soal 

nomor 2, 4, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Soal 

yang tergolong dalam kategori sukar yaitu soal nomor 7, 

11, 13, 16, 23. 

4) Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi 

dan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi, (Arikunto.S, 2002:107). Untuk menentukan 

Daya Beda soal digunakan rumus : 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan: 

D  = Daya pembeda 

JA  = Jumlah peserta kelompok atas 
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JB  = Jumlah peserta kelompok bawah 

BA  = Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab   

    benar 

   BB  = Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab        

               benar 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:218), daya 

pembeda diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan DP = 0,00 adalah soal sangat jelek 

Soal dengan 0,00< DP ≤ 0,20 adalah soal jelek 

Soal dengan 0,20< DP ≤ 0,40 adalah soal cukup 

Soal dengan 0,40< DP ≤ 0,70 adalah soal baik 

Soal dengan 0,70< DP ≤ 1,00 adalah soal baik sekali 

Jika daya pembeda soal itu nol atau negatif, maka 

soal itu perlu diperbaiki atau direvisi. 

Dari 25 soal yang diujicobakan diperoleh daya 

pembeda dalam kategori jelek sebanyak 5 soal yaitu soal 

nomor 3, 8, 14, 18, 22. Soal dengan daya pembeda 

dalam, kategori cukup sebanyak 13 soal yaitu 1, 4, 5, 6, 

9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 25. Soal dengan daya 

pembeda dalam kategori baik sebanyak 7 soal yaitu soal 

nomor 2, 10, 7, 13, 17, 20, 24. 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Setiap siklus dalam penelitian ini mencakup empat langkah 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
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SIKLUS ke-1  

Tahap Perencanaan (Planning), mencakup:  

1. Menganalisis Silabus/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan media puzzle 

3. Merancang media puzzle. 

4. Mendiskusikan penerapan media puzzle. 

5. Menyiapkan media pembelajaran (puzzle  gambar) 

6. Menyiapkan instrumen (angket, pedoman observasi, tes akhir).   

7. Menyusun kelompok belajar peserta didik.  

8. Merencanakan tugas kelompok.  

Tahap Melakukan Tindakan (Action), mencakup:  

1. Melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan (RPP) 

2. Melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan 

sesuai rencana.  

3. Memperhatikan alokasi waktu yang ada dengan banyaknya kegiatan 

yang dilaksanakan.  

4. Mengantisipasi dengan melakukan solusi apabila menemui kendala saat    

melakukan tahap tindakan.  

Tahap Mengamati (observation), mencakup:  

1. Melakukan diskusi dengan guru pendamping dan kepala sekolah untuk 

rencana observasi.  

2. Melakukan pengamatan terhadap penggunaan media puzzle yang 

dilakukan guru kelas IV.  
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3. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penggunaan 

media puzzle.  

4. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan-

kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru serta memberikan 

saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya.  

 

Tahap refleksi (Observation), mencakup:  

1. Menganalisis temuan saat melakukan observasi. 

2. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menggunakan 

media puzzle dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.  

3. Melakukan refleksi terhadap penggunaan media puzzle. 

4. Melakukan refleksi terhadap hasil belajar  peserta didik.  

SIKLUS ke-2  

Tahap Perencanaan (Planning), mencakup:  

1. Mengevaluasi hasil refleksi, mendiskusikan, dan  mencari upaya 

perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya.  

2. Mendata masalah dan  kendala yang dihadapi saat pembelajaran. 

3. Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus 1.  

Tahap Melakukan Tindakan (Action), mencakup:  

1. Melakukan analisis pemecahan masalah.  

2. Melaksanakan tindakan perbaikan dengan menggunakan media puzzle.  

Tahap Mengamati (observation), mencakup:  
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1. Melakukan pengamatan terhadap penggunaan media puzzle. 

2. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penggunaan 

media puzzle.  

3. Melakukan diskusi dengan guru membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan memberikan saran perbaikan untuk pembelajaran 

berikutnya  

Tahap Refleksi (Observation), mencakup:  

1. Merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Merefleksikan hasil belajar  peserta didik dengan menggunakan media 

puzzle.  

3. Menganalisis temuan sebagai bahan perbaikan pada siklus berikutnya. 

SIKLUS ke-3 

Tahap Perencanaan (Planning), mencakup:  

1. Mengevaluasi hasil refleksi, mendiskusikan, dan mencari upaya 

perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya.  

2. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran. 

3. Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus 2. 

Tahap Melakukan Tindakan (Action), mencakup:  

1. Melakukan analisis pemecahan masalah.  

2. Melaksanakan tindakan perbaikan dengan menggunakan media puzzle. 

Tahap Mengamati (observation), mencakup:  

1. Melakukan pengamatan terhadap penggunakan media puzzle. 
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2. Mencatat perubahan yang terjadi.  

3. Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan  memberikan umpan balik. 

Tahap Refleksi (Observation), mencakup:  

1. Merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

2. Merefleksikan hasil belajar  peserta didik dengan menggunakan media 

puzzle dan menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian. 

3. Menyusun rekomendasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, (Arikunto. S, 1998:125). Metode yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data. Data tertulis tentang daftar nama siswa, jumlah siswa 

dan data lain yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data nama dan 

jumlah siswa kelas IV B SD Negeri 1 Gedong Air. 

2. Metode Tes 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data hasil belajar  siswa setelah penggunaan media puzzle. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengamati aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar 



23 

 

mengajar dengan menggunakan media puzzle. Jenis data yang diperoleh 

adalah data kuantitatif dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Hasil belajar  dan tes tertulis (obyektif tes) 

Tes tertulis dilaksanakan pada setiap akhir siklus dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam penelitian ini ada 3 siklus berarti ada 3  kali 

tes, yaitu berupa obyektif tes. Tes ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

b. Kuisioner atau angket 

Angket ini digunakan untuk mengungkap tanggapan (respon) 

siswa terhadap pelaksanaan pengajaran menggunakan media puzzle 

c. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan model pengajaran menggunakan media puzzle   

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui 

kecenderungan peningkatan hasil belajar  siswa dari setiap siklus dalam 

kegiatan belajar mengajar. Data dianalisis dengan tahapan - tahapan sebagai 

berikut : 

1. Daftar tabel dari jawaban lembar observasi 
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2. Menentukan skor jawaban 

3. Data tentang hasil belajar  (kognitif) siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
 × 100  

                             (Slameto, 2001:189) 

4. Data ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus 

deskriptif presentase sebagai berikut : 

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) =  
n

N 
 × 100 %  

(Ali. M, 1984:184)  

Keterangan : 

%  =  Presentase 

   n  =   Jumlah skor yang diperoleh dari data 

   N  =   Jumlah skor maksimal 

5. Analisis ketuntasan tes hasil belajar  

Analisis ketuntasan tes hasil belajar  siswa bertujuan untuk 

mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari tiap 

siklus.  

Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65% dinyatakan 

mengalami kesulitan belajar dan siswa yang memperoleh nilai lebih dari 

atau sama dengan 65% dinyatakan telah tuntas belajar. 

Untuk mengukur ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus: 
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% 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 65

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
×  100 % 

(Agung Purwoko, 2001:103) 

Ketuntasan belajar klasikal dinyatakan berhasil jika prosentase 

siswa yang tuntas belajar atau siswa yang mendapat nilai ≥ 65 % 

jumlahnya lebih besar atau sama dengan 85 % dari jumlah seluruh siswa 

di dalam kelas. 

3.6 Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu sekurang - kurangnya 

85% dari keseluruhan siswa memperoleh nilai 65 untuk hasil belajar  

kognitif, (Mulyasa, 2004:99). 

 


